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A continuació es detallen les actuacions incloses en el Catàleg de Serveis de la Gestió Remota en 

servidors de comunicacions Linkat 11.4 desplegats pel Departament d’Ensenyament. 
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1. Introducció 

Les actuacions del servei de gestió remota sobre el servidor de comunicacions estan descrites al 

document “Manual de gestió del servidor de comunicacions Linkat 11.4”. 

 Aquestes actuacions poden respondre a diferents tipologies: 

 Actuacions de manteniment requerides pels responsables del desenvolupament del servidor 

 Actuacions de resolució d’incidències de mal funcionament comunicades pels centres educatius pels 
canals habituals 

 Resposta a peticions dels centres incloses en el catàleg de serveis de gestió remota. Aquestes 
actuacions s’especifiquen a continuació: 

 

2. Catàleg de serveis 

2.1. Canviar la IP de les interfícies de xarxa 

Aquesta actuació es produeix per adaptar el servidor a un canvi produït en l’estructura de la xarxa del 

centre  

Descripció de l’actuació 

Aquesta tasca requereix l'autenticació de l'usuari root. La modificació de l'adreça IP de les interfícies 

s'ha de realitzar amb el mòdul lan del YaST executant l'ordre següent: 

yast lan 

L'ordre mostra un menú en mode text en el que es pot seleccionar les diferents opcions de configuració 

mitjançant el tabulador o la combinació de tecles Alt + (lletra de color groc). 
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2.2. Gestionar els límits d’ample de banda.  

Aquesta actuació es produeix per optimitzar l’eficàcia de les línies, adaptant-la a les prioritats d’actuació 

dels centres. 

 

Descripció de l’actuació 

Els anomenats pools de retard (delay pools) serveixen per establir límits d'ample de banda a pàgines 

web. Per modificar l'ample de banda s'ha d'anar al mòdul del Webmin Servidor Proxy Squid, seleccionar 

Pools de Retard i entrar al número 1. 

El primer valor de la casella Límit agregat (per a les classes 1, 2 i 3) ha de ser el 70% de la velocitat de 

baixada que disposa el centre. 

Si el centre disposa de dos o més routers, el primer valor de la casella de Límit agregat (per a les classes 

1, 2 i 3) ha de ser el 70% de la suma de velocitats de baixada de tots els routers. El valor de la segona 

casella de Límit agregat (per a les classes 1, 2 i 3) ha de ser quatre vegades superior al primer valor tal 

com es mostra a l'exemple de la imatge. 
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2.3. Afegir i treure routers 

Aquesta actuació es produeix per adaptar el servidor a un canvi produït en les comunicacions externes 

del centre. 

 

Descripció de l’actuació 

El mòdul Lustitia Config del webmin permet afegir, treure i modificar les configuracions dels routers del 

centre. 

Les configuracions d'aquest mòdul s'estableixen durant la instal·lació del servidor de comunicacions i 

només s'han de modificar per canvis a la velocitat de la línia o per afegir i treure routers. 

El Router0 és el router principal del centre (router XEBA). La seva adreça IP ha de ser 172.16.10.1 i la 

casella Router actiu ha d'estar marcada. 

 

El Router1 és opcional, només els centres que disposen d'una segona línia a Internet el faran servir. Les 

dades predeterminades de configuració ja estan definides (IP 172,16,10,3). La casella Router actiu 

només s'ha de marcar si es troba disponible el segon router. 
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2.4. Ajustar el balanceig de càrrega 

Aquesta operació només s'ha de realitzar si el centre disposa de més d'un router. Els valors necessaris 

per ajustar el balanceig de càrrega s'estableixen a la casella Pes aritmètic que es troba al mòdul de 

Lustitia Config. Aquests valors fan referència al número de peticions que fan els routers. 

Si un router disposa de més ample de banda que un altre, ha de realitzar més peticions que el router 

amb un ample de banda més baix. 

La forma correcta per calcular els valors del pes aritmètic és realitzar la divisió de la velocitat de 

descàrrega més alta entre la velocitat de descàrrega més petita. 

Exemple: 

Disposem d'un Router amb 3Mb i un altre de 10Mb. 

La divisió de les velocitats dels routers: 10/3 = 3.33333 s'arrodoneix a 3. 

 Pes aritmètic del Router de 3Mb = 1 

 Pes aritmètic del Router de 10Mb = 3 

Per cada petició que passa pel Router de 3Mb, el Router de 10Mb en realitza 3. 

El pes aritmètic es pot modificar des del modul del Webmin – Lustitia Config. S'ha de fer clic a sobre del 

Router que es vol configurar (Router 0, Router 1...). 
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